
1 

 

Uznesenia 

z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Braväcove 

konaného dňa  21. Januára  2015 
 

Uznesenie č. 57/21/01/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove  

1. berie na vedomie 

predloženú kontrolu plnenia uznesení k 31.12.2015 

2. ruší 

uznesenie číslo 25/25/06/2014 

 

Uznesenie č. 58/21/01/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 

 

Uznesenie č. 59/21/01/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Berie na vedomie 

a) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu Obce Braväcovo na rok 2015 

b) rozpočet Obce Braväcovo na rok 2016 a rok 2017 

c) stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Braväcovo na rok 2015 

2. Schvaľuje 

a) rozpočet Obce Braväcovo na rok 2015 v nasledovnej štruktúre 

 bežné príjmy  285380 € 

 bežné výdavky 285380 € 

 kapitálové príjmy           0 € 

 kapitálové výdavky      62500 € 

 

Uznesenie č. 60/21/01/2015 

Obecné zastupiteľstvo 

1. poveruje starostu obce Braväcovo, pána Ing. Petra Baliaka 
do dvoch pracovných dní od prijatia uznesenia (21.1.2015) zaslať podpísanú žiadosť 

o vozidlo DA IVECO Daily na adresu prezídia HaZZ a adresu prezídia DPO SR. 

 

Uznesenie č. 61/21/01/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  – P 01/2015 

 

Uznesenie č. 62/21/01/2015 

V súvislosti s návrhom na rekonštrukciu bývalej školy a presťahovaním Obecného úradu do 

týchto priestorov, OZ doporučuje  starostovi obce a pracovníkom Obecného úradu 

v Braväcove zadefinovať priestorové potreby pre riadnu funkciu Obecného úradu vyplývajúce 

z platnej legislatívy, ktoré budú slúžiť ako podklad na spracovanie návrhu na rekonštrukciu.  

 

Termín: do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
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Uznesenie č. 63/21/01/2015 

Vzhľadom na to, že do dnešného dňa nedošlo k výkupu pozemkov od ich vlastníkov pod 

stavbu „Miestna komunikácia Skalka“ aj napriek tomu, že je prijaté uznesenie č. 

33/10/09/2014, schválené na zasadnutí OZ 10.9.2014, ktorým OZ schválilo hlasmi všetkých 7 

prítomných poslancov cenu za výkup pozemkov pod stavbu „Miestna komunikácia Skalka“ 

stanovenú znaleckým posudkom č. 46/2014, t.j. vo výške 4,03 EUR/m2, OZ doporučuje 

starostovi obce Braväcovo osloviť všetkých dotknutých majiteľov pozemkov za účelom 

odkúpenia pozemkov.  
 

Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ.  

 

Uznesenie č. 64/21/01/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Braväcove 

1. Schvaľuje 

návrh rozdelenia obvodov poslancov OZ Braväcova na volebné obdobie 2014-2018. 

(Prepracovať príslušnosť popisných čísiel). Doporučuje p. Ľuptákovej vypracovať 

súhlas s poskytnutím a zverejnením osobných údajov poslancov OZ Braväcovo na 

internetovej stránke obce Braväcovo do 15 pracovných dní od prijatia uznesenia. 

  

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Ľuptáková 

                                                                                          Ing. Peter Baliak, v. r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 


